
 

که از چه جنسی ساخته شوند تفاوت  ه می شوند، اما اینس پارچه های مختلف ساختماسک ها عمدتاً از جناین 

در برابر ویروس محافظتی ندارند، اما زیانی هم به شخص مصرف کننده نمی رسانند به شرطی که با  خاصی ندارد.

 بیشتر است.منافعش محدودیت های آن آشنا باشیم در غیر این صورت خطر آن از

از ویروس محافظت نمی کند بنابراین از رفتن به مکان های شلوغ باید واقف باشیم که این نوع ماسک ما را 

در صورتی که هیچ )مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (  CDCو پرازدحام خودداری کنید.طبق توصیه 

نوع ماسک تائید شده ای در دسترس نباشد، از ماسک خانگی به عنوان گزینه آخر می توان استفاده کرد. 

اما تأکید می کند که ماسک خانگی جزء وسایل حفاظت شخصی نمی باشد و حتماً باید همراه عینک 

 فرد است ممکن چون باشند نمی ستریلا ها ماسک اینهمچنین . گیرد قرار استفاده مورد صورتحفاظتی و شیلد 

در زمان اپیدمی آنفلوانزا استفاده از ماسک های خانگی را بررسی  2015و 2013در سال  .سازنده آلوده به ویروس باشد

کردند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از ماسک های خانگی یا حتی یک روسری یا شال گردن بر روی دهان و 

استفاده نکردن از هیچ وسیله ای می باشد. اما همچنان باید به محافظت آن واقف باشید و به محیط  بینی بسیار بهتر از

 های شلوغ و خطرناک نروید.

 

، دارای رنگ بیرونی سبز یا آبی و رنگ داخل سفید اشندبمی به صورت دو رنگ معموالً  این ماسک ها

و فرد را از ذرات و مایعات بوده هر دو جزء وسایل حفاظت شخصی  N95ماسک های جراحی و  هستند.

مراقبین    امریکا هستند وغذا و دارو سازمان تأییدیه دارای آلوده محافظت می کنند.ماسک های جراحی 

می محافظت  ،ه هستندکه دارای خون و ترشحات آلودو جراحی هایی  در حین فرایندها را سالمت

 .به کار می روندهمچنین برای عدم انتقال آلودگی ها از پزشک یا پرستار به بیمار نیز ،کنند

ایعات و ترشحات آلوده، باعث کاهش سرعت بازدم شده و اطرافیان فردی این ماسک ها عالوه بر محافظت در برابر م

مانند  بزرگتر .اگر ماسک به درستی استفاده شود فرد را از ذراتکه ماسک زده نیز محافظت بیشتری خواهند داشت

بنابراین در  دارد.ن یذرات خیلی ریز که ویروس کرونا جزء آنهاست محافظت در برابرنیز محافظت می کند ولی  هاه قطر

محیط های آلوده بیمارستان ها که بیماران کرونایی حضور دارند، استفاده تنها از این نوع ماسک توسط مراقبین 

 وجود ندارد، این افراد حتماً باید N95اگر به هر دلیلی ماسک ، سالمت محافظت کامل را برای آنها ایجاد نمی کنند

 صورت نیز استفاده کنند.از عینک محافظتی و شیلد  همراه این ماسک

افراد جامعه به دو دسته تقسیم می شوند : افراد سالم و افراد بیمار، بیماران باید ماسک بزنند تا افراد دیگر را آلوده 

 نکنند، 



که تنفس را مشکل می کنند، نقش ماسک های  N95تنفس راحتی دارند برخالف ماسک های ، ماسک های جراحی

نیاز به استفاده از حافظت از دیگران است اما اگر بیمار در اتاق ایزوله یا خانه شخصی می باشد جراحی برای فرد بیمار م

 ماسک ها یک بار مصرف می باشند و قابلیت شستشو، ضدعفونی و استفاده مجدد ندارند. نماسک نیست.ای

همان طور که اشاره شد معموالً دو رنگ و دارای چین در قسمت جلو هستند. باید کامالً روی صورت فیکس شوند، 

قسمت جلو ماسک چون آلوده است نباید لمس شود. قبل از استفاده دست ها را بشویید، ابتدا بند یا کش باال را باالی 

ساعت می باشد  3تا  2مدت استفاده از این ماسک ها .دهیدر زیر گوش یا باالتر از گردن قرا را سپس بند پایین،گوش 

و پس از آن آلوده و مرطوب می شوند و بیشتر از این مدت کارایی ندارند. نکته مهم پس از استفاده این است که 

جزء ماسک ها را نباید در سطل زباله رها کرد بلکه باید حتماً داخل نایلون کرده و در سطل زباله گذاشته شود چون 

 زباله های عفونی طبقه بندی می شوند. 

د. همان ویه مصنوعی برای فرد ایجاد می کنگفته می شود چون یک نوع ته  respiratorبه این ماسک ها در واقع 

میکرون محافظت می  0.3درصد فرد را در برابر  ذرات بزرگتر از  95ماسک این نوع طور که از اسم آن مشخص است 

برای این مقدار ذرات کند، ولی به این معنی نیست که در برابر ذرات کوچکتر محافظتی ندارد اما اثربخش بودن آن 

 ویروس حاوی باالتر و میکرون  0.3 ذرات که است سالمی فرد تمحافظ برای این ماسک ها در واقع تأیید شده است.

تأیید سازمان ایمنی و بهداشت آمریکا هستند . در اروپا مشابه مورد این ماسک ها .دارد وجود اطرافش محیط در

 می باشند. FFP3و  FFP2ماسک های  N95ماسک 

 

CDC  این ماسک ها را فقط برای افراد کادر درمان که در مواجهه با بیماران تنفسی

هستند و همچنین فرد سالمی که در خانه از بیمار کرونایی مراقبت می کند، توصیه 

 و برای افراد سالم جامعه آن را الزم نمی داند. نماید می

دیگری است ، هر شرایط پزشکی  مشکالت تنفسی، قلبی یانکته مهم در استفاده از این ماسک ها برای افراد دارای 

می توانند باعث تنگی نفس و احساس خفگی شوند، بنابراین باید  به دلیل ایجاد کاهش بازدم چون این ماسک ها

 پزشک مربوطه را در جریان بگذارید.

رای ریش نیز مناسب نمی برای کودکان مناسب نیستند، برای افراد داو همچنین این ماسک ها سایزبندی ندارند 

ن بر آباشند، چون باید کامالً روی صورت فیکس شوند و مهم ترین نکته استفاده از این ماسک ها فیکس شدن کامل 

 صورت است، افراد دارای ریش همراه این ماسک باید از شیلد یا وسیله های حفاظتی دیگر نیز استفاده کنند.  



)سوپاپ  valveدار هستند ولی بدون فیلتر نیز وجود دارند، فیلتر یا در واقع به نام ماسک های فیلتر N95ماسک های 

شود. دریچه حتماً باید سالم و بازدم تغییر می کند ، هنگام دم بسته ودر بازدم باز می  دمیا دریچه( است که در هنگام 

 باشد.

 نوع بخصوص N95 های ماسک از نباید هستند...  و سرفه ، عطسه مانند تنفسی عالئم دارای که افرادی یا بیمار افراد

 می قرار خطر و بیماری معرض در را دیگران و شود می خارج شدن فیلتر بدون فرد بازدم چون کنند، استفاده فیلتردار

چون ممکن است افراد کادر درمان هنگام ورورد به محیط استریل نباید از ماسک های فیلتردار استفاده کنند  .دهد

 این ماسک حاوی آلودگی باشد و محیط را از استریل بودن خارج کند.

 FDAدارای هیچ نوع فیلتری نبوده و در واقع از ترکیب ماسک های جراحی )مورد تأیید  N95نوعی ماسک های 

فیلتردار )مورد تأیید سازمان ایمنی و سالمت آمریکا(  N95هستند( که جلوی ورود مایعات را می گیرند و ماسک های 

 می باشد. N95sیا  N95 surgicalفرد را از ذرات تنفسی آلوده محافظت می کنند، ساخته شده اند و به نام ماسک 

 

نکته بسیار مهمی که در رابطه با نحوه استفاده این ماسک ها وجود دارد این است که این ماسک باید 

باشد که فرد آن را روی صورت قرار می دهد و هیچ فاصله ای بین این ماسک و صورت  اولین ماسکی

استفاده  N95که فرد ابتدا یک ماسک جراحی بزند و روی آن از  فرد نباید وجود داشته باشد، نه این

وی کند، این کار بسیار اشتباه است و تمامی کادر درمان باید این نکته را بدانند که اولین ماسکی که ر

 باشد.  N95صورت استفاده می کنند باید ماسک 

برای اطمینان از سالم بودن و فیکس شدن صحیح ماسک روی صورت، دست ها را روی ماسک گذاشته و یک بازدم 

گفته می شود( ، اگر ماسک سالم باشد نباید هیچ منفذی داشته باشد که  seal checkعمیق انجام دهید ) به این کار 

خارج شود اما در صورت ناسالم بودن از قسمت باالی آن هوا خارج شده و به چشم ها و صورت برخورد می ن آهوا از 

 کند.

در هربار استفاده باید این تست را انجام داد تا از سالم بودن ماسک اطمینان حاصل کرد، می توان پس از آن نیز یک 

 اخل می رود. دم عمیق انجام داد که در صورت سالم بودن ماسک، به طرف د

 


